
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 8  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 16. 12. 2015 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a p. Aleše Kužílka. 
 
p. Duník – navrhl za ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou, z důvodu, že ověřoval zápis z minulého 
zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a p. Aleše Kužílka. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Kužílek – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Na zasedání se v 18:09 hod. dostavil Ing. Petr Studnička, PhD. 
Přítomno 20 členů ZM.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Aleš Rikl, p. Petr Bařina, Ing. Miloš Choura. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Aleš Rikl, p. Petr Bařina, Ing. Miloš Choura. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Bařina, Ing. Choura – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Koncesní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací 
3. Smlouva o spolupráci SŽDC 
4. Finanční záležitosti 

4.1. Rozpočtový výhled 2017 – 2018 
4.2. Rozpočet města 2016 
4.3. Rozpočtová pravidla 2016 
4.4. Obecně závazná vyhláška E 7/2015 
4.5. Programy pro poskytování dotací v roce 2016 
4.6. Změna rozpočtu 2015  

5. Majetkové záležitosti 
6. Diskuse 
7. Ukončení pořizování změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice  
8. Výbory zastupitelstva 

8.1. Finanční výbor 
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8.2. Kontrolní výbor 
8.3. Osadní výbory 

9. Různé 
9.1. Zpráva o činnosti MAS  

 
Návrh usnesení:  
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 7 ze dne 
4. 11. 2015. 
 
PhDr. Tichá – uvedla, že jak již bylo několikrát projednáváno, tak zápisy by měly být stručnější, nemusí se 
provádět citace a přepisy důvodových zpráv, s tím, že to do zápisu nepatří. 
P. Duník – souhlasí s PhDr. Tichou zejména v diskusi a také konstatoval, že zápis by měl být stručný. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 7 ze dne 4. 11. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Duník, Ing. Rikl 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Starosta předložil plnění usnesení. 
 
P. Tichý – ideový návrh obnovy stálé expozice v muzeu – požádal, aby se komise zabývala korespondencí 
Dr. Ž. 
Ing. Studnička, PhD. – tento materiál byl dostatečně projednán zastupitelstvem a zároveň probíhá bohatá 
diskuze na diskuzním fóru města. RM uložila 15. 12. 2015 řediteli MěM Čelákovice do 31. 1. 2016 předložit 
časový a finanční harmonogram obnovy této expozice.  
P. Š. – informoval o vyjádření Dr. Ž. – stanovisko k ideovému záměru stálé expozice MěM v Čelákovicích. 
Starosta – Dr. Ž. požádal, že chce být konzultantem při realizaci nové expozice MěM. Ředitel MěM má 
ustavenou pracovní skupinu pro stavbu nové expozice. 
PhDr. Tichá – požádala o informování zastupitelů o průběhu obnovy stálé expozice muzea a uvítala by další 
diskuse. 
Starosta – v této chvíli je to ideový návrh a diskuze určitě budou probíhat. 
Ing. Studnička, PhD. – shrnul činnost RM za období červenec – prosinec 2015 (dokončení 1. etapy 
rekonstrukce haly Vikomt a příprava 2. etapy, byl realizován projekt Šachy na ulici, dokončeno zateplení, 
stavební úpravy a rekonstrukce varny v MŠ Rumunská, dokončeny stavební úpravy v městské sauně, 
dokončena ulice Strojařská financována z dotačního titulu, opravy střech v MDDM a MěM, pořízeny dva 
automobily pro pečovatelskou službu a TS, dílčí opravy v areálu městského stadionu, pokročení ve 
zpracování projektové dokumentace ke kanalizaci do Záluží, v přípravě je vypracování projektové 
dokumentace MŠ Sluníčko, byla vyřešena problematika farmářských trhů na náměstí, daří se darovat 
telefonní přístroje Aligator. Byla dokončena problematika změny duplicitních názvů ulic ve městě, byly 
pozměněny zásady v poskytování dotací, v rámci reorganizace MěÚ byly obsazeny dva ředitelské posty –  
Q – BYT Čelákovice a Čelákovická sportovní. RM doporučila projednat v zastupitelstvu koncepci rozvoje 
pečovatelské služby do roku 2025, jsou schváleny od 1. 1. 2016 nové zásady pro pronajímání bytů a RM se 
zabývala problematikou protipovodňových opatření na Výmole a byla vypsána žádost o dotaci na varovný, 
informační a monitorovací systém ve městě. ZM bylo schváleno zadání územního plánu Čelákovic, byly 
schváleny nové zřizovací listiny 10 příspěvkových organizací na úseku školství a kultury, byla zavedena 
hospodářská činnost ve společnosti Q – BYT Čelákovice. ZM rozhodlo o využití bývalé školy v Sedlčánkách 
a byl schválen ideový návrh výstavby nových muzejních expozic. Kraj jedná s městem Čelákovice o 
vybudování obchvatu na silnici II. třídy č. 245 s předpokládanými náklady 190 mil. Kč. Čelákovická lávka 
získala 1. místo v celosvětové soutěži a sběrný dvůr provozovaný TS byl vyhlášen jako nejlepší v ČR. 
Ing. arch. Fialová – doporučila revokaci usnesení RM na část komunikace J. A. Komenského – byly 
vzneseny námitky proti návrhu řešení jednosměrných komunikací. Proč byla tato studie zrušena? 
Starosta – tento projekt na rekonstrukci komunikace J. A. Komenského byl pozastaven.  
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Ing. arch. Fialová – požádala znovu o zpracování nové dopravní studie v ulici J. A. Komenského. Ředitelka 
společnosti Q – Byt Čelákovice byla pověřena přípravou domu s pečovatelskou službou. 
Starosta – existuje záměr na prostory v lokalitě Za Kovárnou, kde je uvažován s DPS nebo domovem 
důchodců a bude dále projednáváno. 
PhDr. Tichá – jak je to s pozemky u projektu kanalizace v Záluží. 
Starosta – majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny, za rok by mohlo být vydáno stavební povolení. 
PhDr. Tichá – MŠ Sluníčko – zda je v současné době školka zapotřebí a jaké počty dětí nebyly přijaty do 
mateřských školek. 
Starosta – detašované třídy MŠ Přístavní mohou být přesunuty do tohoto objektu a tento objekt je jednoduše 
adaptovatelný na třídy nebo na družinu.  
Ing. Studnička – ve školním roce 2015/2016 podalo žádost o přijetí do MŠ 235 dětí, 46 dětí nebylo přijato, 
z toho 16 dětí bylo starší tří let a zbytek byly děti mladší. Byla zpracována situační zpráva o současném 
počtu dětí v MŠ a ZŠ. Zvažujeme, že po 10 letech přistoupíme k aktualizaci demografické studie. Nový 
školský zákon počítá s tím, že matriční úřad poskytne základním školám počty dětí, které dosahují věku 6 let 
a mají de facto nárok na přijetí do prvních tříd – pro školní rok 2016/2017 se jedná asi o 200 dětí a cca 35 
odkladů. Školka bude určitě využita, protože je zapotřebí uvolnit prostory v ZŠ J. A. Komenského pro 
potřeby školy. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené starostou. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, Ing. Rikl – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Koncesní smlouva – smlouva o provozování vodovodů a kanalizací 
V letech 2011 a 2012 byla městu Čelákovice poskytnuta dotace na realizaci investiční akce „Čelákovice 
ČOV intenzifikace“ ze Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) a ze státního rozpočtu. Jednou 
z podmínek poskytnutí dotace bylo řádné vysoutěžení provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
v koncesním řízení a uzavření smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury s vítězným 
uchazečem do 1. 1. 2015. Vzhledem ke zrušení koncesního řízení, které probíhalo v roce 2014, byla na 
žádost městu Čelákovice udělena výjimka poskytovale na uzavření smlouvy nejpozději do 1. 1. 2016. 
Pokud by nedošlo k uzavření smlouvy, bylo by město nuceno vrátit poskytnutou dotaci. Dotace byla 
poskytnuta ve výši 27.401.754,26 Kč v následujících částkách: 

  1.522.319,65 Kč  

 12.190.843,01 Kč  

 13.688.591,60 Kč 
Kompletní koncesní dokumentace, jejíž součástí byl i návrh předkládané koncesní smlouvy, byla schválena 
Radou města v souladu s pokyny administrátora koncesního řízení a s ustanoveními zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Koncesní smlouva byla v předkládaném znění schválena také SFŽP, který konstatoval, že koncesní smlouva 
je významově plně v souladu s podmínkami operačního programu životního prostředí. 
 
V roce 2015 bylo zahájeno nové koncesní řízení na výběr provozovatele a usnesením Rady města č. 
20/2015/4.3.3 ze dne 28. 7. 2015 byla schválena jako pro město nejvhodnější nabídka, nabídka společnosti 
1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10.  
Po schválení výběru nejvhodnější nabídky bylo osloveno Ministerstvo financí ČR k vydání „Předchozího 
stanoviska“ podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb k uzavření koncesní smlouvy se společností 1. SčV, a.s. 
(kladné stanovisko viz příloha). Dále byl osloven Státní fond životního prostředí s žádostí o vydání 
stanoviska ke koncesní dokumentaci (kladný kontrolní list viz příloha). 
Koncesní smlouva s vítězným uchazečem, společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, byla 
předložena ke schválení na jednání Zastupitelstva města 7/2015, v rámci kterého bylo upozorněno na 
drobné formální/písařské chyby v koncesní smlouvě. 
Po konzultaci s administrátorem koncesního řízení, jakákoliv změna v koncesní smlouvě před  jejím 
podpisem by musela být v souladu s dotačními podmínkami konzultována a diskutována se SFŽP. Rovněž 
by musel být důkladně posouzen vliv této změny ve vztahu ke koncesnímu řízení a zákonu o veřejných 
zakázkách. Případné změny v koncesní smlouvě, která byla schválena poskytovatelem dotace a byla 
součástí koncesního řízení, by následně mohly vést k porušení dotačních pravidel i pravidel veřejných 
zakázek, jak je psáno výše.  
Na základě výše uvedeného se zpracovatelé a předkladatel podkladu, administrátor koncesního řízení i 
právník města shodli na tom, že by smlouva měla být z výše uvedených důvodů schválena v původním 
znění. Formální chyby nejsou takového rázu, že by měnily podstatu koncesní smlouvy, jde o písařské chyby. 
Úpravu formálních chyb navrhujeme řešit případným „Dodatkem ke koncesní smlouvě“, který by byl nejdříve 
projednán s administrátorem koncesního řízení, společností Mott MacDonald, a dále se SFŽP. 
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Mgr. Skalický – jako předkladatel stručně uvedl zastupitele do problematiky a otevřel rozpravu. 
Ing. arch. Fialová – položila dotaz na názvosloví nájemné/pachtovné. 
Ing. Š. – k dotazu uvedl, že smlouva je koncipována na základě tzv. vzorových smluvních ujednání, která 
jsou formulována poskytovatelem dotace. Nájemné bylo definováno definicí, tak, aby odpovídalo legislativní 
úpravě a to, že je to smlouva podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Tato úprava, nebo narovnání, 
pomocí redefinice nájemného, je plně v souladu s poskytovatelem dotace a tudíž smlouva, je de facto 
smlouvou pachtovní. Jedná se o narovnání definice ve vzorových smluvních ujednáních Státního fondu 
životního prostředí. 
Ing. arch. Fialová – položila dotaz k pojištění majetku, který zdůvodnila tak, že majetek je okolo asi  
800 mil. Kč, pojistky jsou pouze na 10 mil. Kč. 
Mgr. Skalický – reagoval, že otázku limitu pojištění lze kdykoliv změnit. 
Ing. arch. Fialová – položila dotaz ve věci osobních údajů odběratelů vody. 
Ing. Šmídek – jedná se o standardní smlouvu o odběru vody a obchodní podmínky. 
PhDr. Tichá – opět položila dotaz ve věci názvosloví nájemné a pachtovné, konstatovala, že smlouva by 
měla odpovídat NOZ, dále jestli byl vyvěšen záměr dle zákona o obcích. 
Mgr. Skalický – odkázal na odpověď Ing. Š. výše a konstatoval, že v koncesním řízení se pracuje s původní 
smlouvou, která byla schválena v minulém volebním období.  
Ing. Š. – toto zadávací řízení, bylo koncesním řízením, které se řídí zvláštním právním předpisem, 
koncesním zákonem, kde způsob zveřejnění koncesního řízení je zde výslovně upraven, tzn., že jsme splnili 
zveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení a na profilu zadavatele veškeré požadavky, které jsou 
pro zveřejnění koncesního řízení dle zákona požadovány, a rovněž jsme postupovali plně v souladu 
s metodickými pokyny poskytovatele dotace. Tudíž ten záměr jako takový, kde bylo popsáno o tom, že 
město Čelákovice chystá jaksi svěřit svůj majetek do provozování externímu subjektu, byl zveřejněn.  
Právník MěÚ – dle stanoviska Ministerstva vnitra se záměr u pachtovních smluv zveřejňovat nemusí. Pacht 
se sice z povahy věci podobá nájmům, avšak jak zákon taxativně uvádí, povinnost zveřejnit záměr je pouze 
u prodeje, směny, darování, pronájmu nebo výpůjčky a my hovoříme o pachtovní smlouvě. 
PhDr. Tichá – upozornila, že celý odstavec 7 ve smlouvě je nazván jako nájemné. 
Ing. Rikl – požádal o podrobnější informace z koncesního řízení.  
Mgr. Skalický – koncesní řízení bylo řádně vypsáno a řádně ukončeno, v tuto chvíli je znám vítěz. Byla 
samozřejmě ustanovena komise, která standardním způsobem, tak jak u veřejných zakázek, byla za účasti 
administrátora. Rada na svém jednání  25. 7. toto doporučení komise o výběru schválila. Koncesní řízení 
mělo svá specifika, která jsou daná metodikou Státního fondu životní prostředí a vlastním koncesním 
zákonem. S tím, že parametry, víceméně vyhodnocující parametry, byly dány tabulkami, které vyhodnocoval 
náš administrátor v rámci vyhodnocení koncesního řízení, a nebyla tam žádná jiná subjektivní kritéria.  
Ing. Š. – doplnil, že v rámci koncesního řízení bylo podáno 6 žádostí o účast v prvním kole. Následně 
kvalifikovaní zájemci byli vyzváni k předložení nabídek. Koncesní řízení nebo hodnotící kritéria byla tři, 
hlavní byla ekonomická výhodnost nabídky. Ze tří kritérií to byla soutěžní cena, což si můžeme přenést 
trochu jako výsledná cena pro vodné a stočné. Pak dvě hodnoty výkonových ukazatelů, délka vodovodní sítě 
podrobena preventivní kontrole úniku vody za rok a délka stokové sítě podrobena revizi v procentech za rok 
provozování. Tato hodnotící kritéria byla součástí koncesní dokumentace, která byla rovněž posuzována ze 
strany Státního fondu životního prostředí a byla plně schválena, že je plně v souladu s poskytnutím dotace.  
P. Duník – položil dotaz, který se týká přílohy č. 5. a to ceny vodného a stočného, ohledně výpočtů pro další 
období. 
Mgr. Skalický – vodné a stočné, je velice dobře čitelné z jedné tabulky, která je součástí přílohy č. 4 nebo  
č. 5. Tabulka jasně říká, jak se bude vyvíjet vodné a stočné každý rok v průběhu deseti let, tak aby byly 
splněny podmínky SFŽP v rámci dotace. Jenom pro představu, tak vodné a stočné pro rok 2016 se zvedá o 
11 haléřů bez DPH, což je výsledek koncesního řízení a výsledek nízké ceny vítězného uchazeče a všechny 
ostatní položky vodného a stočného jsou uvedeny v tabulce až do roku 2025.  
PhDr. Tichá – technická připomínka, v původní smlouvě, ve finančním modelu na první stránce v krycím listu 
jsem zůstala jako zodpovědná osoba, prosím, nechci být jako zodpovědná osoba. 
P. D. – položil dotazy na Mgr. Skalického. V kolika organizacích, které mají co do činění s tím, co se dnes 
projednává, je zastoupen, respektive, v kterých má buď jednací právo, nebo akcie, nebo něco takového? 
Mgr. Skalický – já jsem zastoupen ve společnosti Zdroj pitné vody Káraný na základě rozhodnutí, usnesení 
rady a zastupitelstva a společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. nemá s Veolií žádnou souvislost. Je to 
akciová společnost, kterou vlastní jednotlivé obce, do které je dodávána voda s majoritním vlastníkem 
Hlavním městem Prahou. 
P. D. – a v jiných společnostech nejste? 
Mgr. Skalický – ne. 
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Návrh usnesení:  
2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, „Smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací“, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem a společností 1. SčV, a.s., Praha 10, jako provozovatelem. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Fialová – 1 
Nepřítomen: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Ing. Rikl – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Smlouva o spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s.o., pro akci „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ č. E618-S-2573/2015/Bř 
Smlouva o provedení stavby se Správou železniční dopravní cesty, s.o., pro akci „Optimalizace trati 
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ č. E618-S-2545/2015/Bř 
 
Na základě jednání (8. 1. 2015 a 4. 5. 2015) mezi městem Čelákovice a investorem stavby – Správou 
železniční dopravní cesty, s. o., vyplynula potřeba vypracování smluv – Smlouva o spolupráci řeší rámcově 
celou akci optimalizace trati, Smlouva o provedení stavby je nutná pro vydání souhlasu s provedením stavby 
za účelem vydání stavebního povolení. 
Investice Správy železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC) nazvaná „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ zahrnuje úpravu kolejiště, přestavbu 
železniční stanice a související objekty v úseku trati 7,3 až 9,4 km. 
Na základě proběhnuvších jednání mezi SŽDC, s.o., a městem Čelákovice došlo k dohodě o řešení 
návaznosti investice na městskou infrastrukturu. Jednotlivá řešení se promítla do předkládaného návrhu 
Smlouvy o spolupráci.  
Jelikož město Čelákovice požadovalo nad rámec investice přidání schodiště a přístřešky pro cestující včetně 
zastřešení schodiště, požaduje SŽDC po městě Čelákovice finanční spoluúčast na investici dle článku II. f) 
Smlouvy o spolupráci. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. Tichý – jak je navrženo parkování v oblasti nádraží v průběhu jeho rekonstrukce. 
Ing. Studnička, PhD. – vedou se jednání a uvažuje se o využití volných prostor v Jiřině, dále se zvažuje 
využití panelové plochy před administrativní budovou Kovohutí. Druhým požadavkem je zajištění 
výlukových jízdních řádů, které bude financovat Středočeský kraj. Třetí věcí je, aby po dobu stavby, byl 
alespoň jeden podchod pro pěší zpřístupněn. 
PhDr. Tichá – upozornila na nutnost vyvěšení záměru na úřední desce. Vznesla dotaz, zda smlouvou o 
provedení stavby lze vydat souhlas stavebníkovi s provedením stavby. 
Ing. Studnička, PhD. – stavební povolení je vydáno a je v právní moci. 
PhDr. Tichá – zda bude vyvolána veřejná diskuse s občany. 
Ing. Studnička – zvažuji na ZM 13. ledna 2016 pozvat zástupce SŽDC a možná teď spíše zástupce 
společnosti SUDOP Praha, který připravuje všechna dopravní opatření a bude probíhat samozřejmě 
informační kampaň. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci č. E618-S-2573/2015/Bř, mezi městem Čelákovice a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, při realizaci stavby s názvem „Optimalizace 
trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.  
 
3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o provedení stavby č. E618-S-2545/2015/Bř, mezi městem 
Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, při realizaci stavby s názvem 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.  
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Rikl – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Přestávka 19:56 – 20:17 hod. 
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4. Finanční záležitosti 
 
4.1 Rozpočtový výhled 2017 - 2018 

Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů zpravidla na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a zejména o 
dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích.  
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování. 
 
Předložený rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 je zpracován v základním členění rozpočtové skladby. 
Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové výdaje. 
Rozpočtový výhled je doplněn přehledem plánovaných investic na uvedené období a přehledem splátek 
úvěrů a půjček a úroků. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Ing. Rikl – proč je zpracováván rozpočtový výhled, který je oproti výhledu na roky 2016 – 2017 na stránce 
výdajové otočen o 180 procent – chybí škola, nejsou zde žádné ulice (Prokopa Holého, okolí ZŠ J. A. 
Komenského, propadne stavební povolení na ul. Na Švihově). Ve výhledu je uvedena investice na vodu. 
Starosta – rozpočtový výhled je zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb. a určuje, jaké akce, 
předpokládám, budou připraveny. Ulice Prokopa Holého bude realizována, až bude hotova kanalizace. 
Sedláčkova ulice nebyla nikdy projektována, letos se začaly tvořit projekční práce. Ulice Na Švihově – 
stavební povolení je vydáno v roce 2014 a je možno požádat o prodloužení platnosti stavebního povolení. 
Posunuly se investice do vodohospodářské infrastruktury. Počítá se s realizací 1. etapy kanalizace v Jiřině. 
Rozpočtový výhled je ukazatel, jakým směrem se město investičně vydá. 
PhDr. Tichá – stavební povolení na dostavbu ZŠ Kostelní propadlo někdy v letech 2011/2012. Pracovalo se 
v letošním roce na projektové dokumentaci tak, aby mohlo být vydáno stavební povolení? Pak by to nemohlo 
být dříve jak v roce 2018. 
Starosta – bylo požádáno o vyjádření dotčených orgánů a příští rok by mohlo být vydáno stavební povolení. 
Je možno uvažovat příští rok s přípravnými pracemi a akci naplno rozjet v roce 2017 i za pomoci případné 
dotace. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled města na rok 2017 a 2018.   
Hlasování: pro 15, proti: Ing. Rikl – 1, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2016 
Rozpočet města na rok 2016 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo 
z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na investice. Tyto požadavky byly 
limitovány předpokládanými rozpočtovými příjmy. Jednotlivé části rozpočtu jsou agregovány do skupin a 
paragrafů. Rozpočet je sestaven tak, aby zajišťoval standardní provoz města, městského úřadu a zřízených 
organizací. Jsou v něm finančně zajištěny probíhající, připravené a připravované investiční akce, které jsou 
uvedeny v příloze č. 4. V příloze č. 5 je uveden rozpočet bytového a nebytového hospodářství, které bude od 
roku 2016 vedeno jako hospodářská činnost. Její výsledek je zapojen do rozpočtu. Příjmy rozpočtu jsou ve 
výši 200 608 tis. Kč a výdaje ve výši 271 914 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, je vyrovnán 
finančními prostředky z minulých let plně v souladu s § 4 odst. 5, písm. a) zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu v platném znění. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. Duník – příjmy z nájemného byly vyčleněny do samostatné kapitoly. Tyto příjmy budou pouze k dispozici 
společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., a nebo s nimi bude moci disponovat město? 
Vedoucí OFaP – budou vedeny na účtu města, princip se nemění, jenom jsou vyvedeny z rozpočtu města. 
Ing. arch. Fialová – uvidíme, jak organizace hospodaří s finančními prostředky, když jsou vyvedeny 
z rozpočtu města? 
Starosta – Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o. má povinnost zveřejňovat své výsledovky a rozvahy na 
obchodním rejstříku a jsou na internetu dohledatelné. Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o. je firma, která pracuje 
v konkurenčním prostředí a není dobře zveřejňovat, za jakých podmínek jsou uzavírány obchody. Jako 
zastupitelka máte právo na informace o hospodaření společností zřízených městem Čelákovice. 
P. Duník – proč nejsou součástí rozpočtu příspěvkové organizace? 
Starosta – příspěvkové organizace musí počítat s finančními prostředky, které mi jim tady schválíme. Návrh 
rozpočtu příspěvkových organizací nekorespondoval se skutečností, byla to čísla nereálná. 
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PhDr. Tichá – proč jsou sníženy příspěvky pro školy? 
Starosta – je nutno vyčerpat fondy a měly by je využít. 
PhDr. Tichá – jak bude využit příspěvek pro Čelákovickou sportovní? 
Starosta – příspěvek bude využit na dotování bazénu, správce městského stadionu a úklid stadionu. 
V průběhu roku se jeho výše bude měnit. 
PhDr. Tichá – dá se zpětně rozklíčovat, zda bylo založení organizace Čelákovické sportovní přínosem po 
stránce finanční a zda můžeme dostat přehled? 
Starosta – přehled dostat můžete, bude zpracováván standardně rozpočet včetně jeho plnění. Toto bude 
samozřejmě k dispozici. Bude známá ekonomika jednotlivých sportovních zařízení. 
PhDr. Tichá – je v pořádku, že se bude navyšovat příspěvek organizacím města, aby platily Čelákovické 
sportovní nájem za pronájem sportovišť. 
Starosta – ano je to v pořádku. Ekonomicky čistější je, když probíhá pronájem sportovišť. Byly vzneseny 
požadavky od ředitelů příspěvkových organizací na úpravy cen pronájmů sportovišť na výuku tělesné 
výchovy? 
Ing. Studnička, PhD. – žádný takový dotaz nebyl vznesen a ani nemám k dispozici žádnou žádost. 
P. Duník – mám obavy s tím, že se pronajímají šatny nebo sprchy na Městském stadionu, tak aby se 
nedostali do problémů, že budou porušeny dotační podmínky, které byly sepsány s MŠMT a pokud by 
k tomu došlo, kdo bude hradit sankce? 
Starosta – dotace na revitalizaci Městského stadionu, jak jste jí nazval, žádná taková dotace pod tímto 
názvem neexistovala. Máte na mysli, asi tzv. akci REKO AS, a ta se netýkala tribuny. Tribuna není vázána 
žádnými dotačními podmínkami. 
PhDr. Tichá – tam není pronájem sportovišť? 
Starosta – není tam pronájem sportovišť, který byl předmětem dotace. 
Ing. arch. Fialová – jak je vedeno nájemné za byty? 
Starosta – nájemné je analyticky vedeno na městě a my s tím hospodaříme. 
PhDr. Tichá – než byl radou města schválen ceník Čelákovické sportovní, bylo to konzultováno s ředitelkami 
školských zařízení? 
Starosta – pravděpodobně ne. Ředitelky byly informovány na poradě, že takovýto ceník existuje, mohly 
podat připomínky. Některé připomínky podaly a rada města je akceptovala. 
Ing. Rikl – příloha č. 4 – plánované investice a opravy, co si mám představit pod investiční rezervou. A dále 
co si mám představit pod odpadními vodami. 
Starosta – s vedoucím OFaP byly vytvořeny rezervy na investice přímo u položek pitná voda a odpadní 
vody. Tyto částky nenaleznete v nespecifikované rezervě, ta je o tuto částku očištěná, tak aby bylo jasné, že 
na těchto účtech jsou schovány finance pouze pro vodovody a kanalizace. Je to pro budoucnost, kde se 
šetří na spolufinancování velkých investic – vodojem, kanalizace a vodovod Záluží, rekonstrukce kanalizace 
v Jiřině.  
Ing. Rikl – je požádáno o nějaké dotace pro rok 2016? 
Starosta – dotace jsou plánovány, neumím specifikovat, které konkrétně budeme žádat. Rádi bychom 
dosáhli na dotaci na přechod do Záluží, na kolumbární zeď, na výsadbu zeleně, na infocentrum, skatepark. 
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města na rok 2016 
včetně doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 1 - 3 rozpočtu města. 
Hlasování: pro 14, proti: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, Ing. Rikl – 4, zdržel se: p. Tichý,  
Ing. arch. Fialová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Rozpočtová pravidla 
Stanovení Rozpočtových pravidel si vyžádala nová forma schvalovaného rozpočtu, který se schvaluje 
v paragrafovém znění, tzn. v souhrnných ukazatelích.   
Po schválení rozpočtu následuje rozpis rozpočtu, tzn. rozepsání schválených hodnot až na úroveň 
jednotlivých položek rozpočtu.  
Smyslem rozpočtových pravidel je umožnit operativnější změny rozpočtu jednak udělením pravomocí Radě 
města pro změnu závazných ukazatelů a jednak na úrovni položek rozpočtu, uvnitř schváleného paragrafu – 
schváleného ukazatele, který se tím nemění. Dosavadní praxe ukazuje, že rozpočet nelze na položkové 
úrovni nikdy naplánovat a následně schválit, aniž by nebylo nutné provádět jeho následné změny, 
schvalované radou nebo zastupitelstvem města. 
 
Ing. arch. Fialová – pokud se navýší částka, tak do 1 mil. Kč bude schvalovat rada města a už to nebude 
předkládáno zastupitelům? 
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Starosta – ne že bude, může. 
Ing. arch. Fialová – pokud ten limit bude vyšší, uvidíme třeba to navýšení sauny v úpravě rozpočtu? 
Starosta – otázka limitu je individuální věc, je to podle velikosti obce. Není problém posílat zastupitelům 
rozpis rozpočtu, resp. jeho plnění, které je vyhotovováno jednou za měsíc. 
Ing. arch. Fialová – pokud bych měla pochyby některou akci navýšit, tak s tím nic neudělám. 
Starosta – mnohdy jsme postaveni před hotovou věc, např. vícepráce, tak aby mohla být investice zdárně 
dokončena. 
PhDr. Tichá – stanovení pravidel do výše 1 mil. Kč pro každý jednotlivý případ a nad 1 mil. Kč v každém 
jednotlivém případě – prosím o vysvětlení. 
Starosta – rozpočtová pravidla byla v této podobě schválena v roce 2013, zůstávají beze změny, dnes se 
pouze mění výše limitu. 
Vedoucí OFaP – schvalování nad 1 mil. Kč v každém jednotlivém případě je to v případě nějakých 
mimořádných událostí - třeba katastrof, anebo, co doposud nebylo využito, na konci roku, když se už 
z časových důvodů nesejde zastupitelstvo. 
 
Návrh usnesení:  
4.3 ZM schvaluje a stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) a x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice. 
Schválením těchto „Rozpočtových pravidel“ pozbývají účinnosti pravidla schválená usnesením č. 26/2013/87 
Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 11. 12. 2013.   
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová, p. Duník, p. Tichý, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač – 6, zdržel 
se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.4 Obecně závazná vyhláška E 7/2015 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. ledna 2016 do praxe 
zavede několik změn souvisejících s problematikou tzv. poplatkových obecně závazných vyhlášek.  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů je nutné uvést do souladu se zákonem. 
 
PhDr. Tichá – bude tato vyhláška na úřední desce do půlnoci tohoto dne? 
Starosta – samozřejmě bude vyvěšena řádně, je na to standardně 15 dní, první a poslední se nepočítá. 
PhDr. Tichá – pokud teď bude schválená, tak bude do dnešní půlnoci vyvěšena? 
Starosta – jestli do dnešní půlnoci nevím, ale případně bude vyvěšena zítra. Nic se nemění, cena zůstává 
úplně stejná. 
Ing. Studnička, PhD. – ve vyhlášce jsou rozšířeny skupiny osvobozených osob, tak jak s tím počítá novela 
zákona o místních poplatcích. 
Starosta – vyhláška bude řádně zveřejněna na úřední desce, jakmile vyhláška odvisí na úřední desce, je 
přesunuta do kategorie vyhlášky a nařízení na webu města. 
 
Návrh usnesení:  
4.4 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 7/2015 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, Ing. Rikl – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.5 Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti 
v roce 2016 
Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné zákon  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). 
Novela RPÚR se týká obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednocuje postupy a vede k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezuje i účel, na který je možno dotaci poskytnout 
a podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel v programu) nebo 
individuální (účel určuje žadatel v žádosti).    
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Rada města zareagovala na danou situaci ustavením pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu 
města. Pracovní skupina připravila na třech svých zasedáních základní dotační dokumenty: přepracované 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic, Program pro poskytování dotací na podporu 
kultury a zájmové činnosti v roce 2016 a Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016. 
Oba programy jsou zaměřeny na podporu celoroční činnosti spolků se sídlem v Čelákovicích. Zásady 
pracují s oběma typy dotací. Je tedy možná podpora i dalších zajímavých a společensky prospěšných 
aktivit v oblasti sociálních a preventivních programů, výchovy a vzdělávání, životního prostředí aj. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
PhDr. Tichá – proč je, jak v programu, tak v zásadách, podmínka toho, že žadatel nevede soudní spory 
s městem Čelákovice ani s ním zřízenými organizacemi. 
Ing. Studnička, PhD. – je to standardní podmínka v dotačních zásadách, inspiroval jsem se například 
Středočeským krajem, městem Kopřivnice, městem Benešov, dále Kunovicemi, městem Uherské Hradiště, 
Starým Městem u Uherského Hradiště, Rožnovem pod Radhoštěm a dalšími.  
Ing. Rikl – v těch zásadách je zbytečné, aby tam bylo uvedeno toto znění, protože dole v bodě 7.13 je, že na 
poskytnutou dotaci není právní nárok, myslím si, že tam nemusí být to, že jsou vedeny nějaké žaloby nebo 
soudy, je to duplicitní.  
P. Duník – pan Ing. Rikl mi částečně odpověděl, respektive se zeptal na otázku, na kterou jsem se chtěl 
zeptat také. Já jsem se chtěl zeptat pana radního Ing. Opy, Ph.D. Je možné, že by SK Union dostala 
vyplacené příspěvky v době, když vůči městu měla tato organizace neuhrazený dluh? 
Ing. Opa, Ph.D. – nevím, pokud vás to zajímá, můžu prověřit. 
P. Spilka – myslím si, že kritéria hodnocení jsou nastavena správně, protože každý oddíl má jinak náročnou 
soutěž, jestli jezdí tady po okresu nebo po celé republice, zdali spravuje majetek nebo vlastní majetek, tak 
aby na to dostal nějaký příspěvek.  
P. Duník – bylo zde uvedeno, že by se eventuelně dala schválit varianta, kdyby si o dotace mohli požádat 
trenéři jednotlivých oddílů. Nebylo by jednodušší přistoupit na to, co navrhuje TJ Spartak Čelákovice a 
skutečně to upravit jako prohlášení, že žadatel nemá žádné dluhy vůči městu Čelákovice ani s ním zřízenými 
organizacemi. 
Ing. Studnička, PhD. – zformulujte, prosím, návrh usnesení, ať o tom můžeme hlasovat.  
Starosta – kdyby k dnešnímu dni neexistoval žádný soudní spor mezi jakýmkoli sportovním subjektem a 
městem, tak se nikdo, tady z nás nad tímto odstavcem ani nepozastaví a normálně ho tady schválíme, 
protože se jedná o principielní věc. Tak se pojďme domluvit, že připravíme ještě jeden tento program, který 
předložíme na příští zastupitelstvo 13. 1. 2016 a nemusíme bořit cokoliv principielního. Považuji to opravdu 
za velmi vstřícný krok. 
Pí Volfová – já si myslím, že všichni zastupitelé, kteří tady sedí, tak se snaží, aby sportování v Čelákovicích 
bylo podpořeno a především děti, protože děti to potřebují.  
Ing. Opa, Ph.D. – já bych chtěl tady poděkovat Martinovi Spilkovi za práci, kterou odvedl na komentování a 
připomínkování návrhů toho dotačního programu. Já si myslím, že na tom odvedl velikou práci i na dalších 
věcech souvisejících s fungováním sportu v Čelákovicích.  
Ing. Studnička, PhD. – já bych chtěl říct, že pan zastupitel Spilka, nejen, že byl v pracovní skupině, ale on se 
touhle problematikou, a protože asi s tím má ze zastupitelů největší zkušenosti, dlouhodobě zabývá a s jeho 
náměty jsme se podrobně zabývali. Mám zde dva e-maily, jeden je z 12. 2. 2014 a druhý je z 13. 2. 2014, 
kde navrhuje určité náměty, které v té době projednávala komise pro sport, jako je záležitost týkající se 
údržby, majetku, který mají subjekty, jako je i oceňování úspěchů na těchto soutěžích. Dokonce modeloval 
situaci, pokud by došlo ke změně dotačních podmínek. K čemu by došlo, k jakému navýšení, případně 
snížení dotace. I tímto jsem sbíral zkušenosti opravdu od všech, není to, že bych si to smyslel na koleni a 
všechny podněty, které jsem obdržel, jsem se snažil samozřejmě zohlednit.  
Ing. Rikl – princip teda je to, že podle nějakých kritérií podají sportovní kluby žádost, pak jim bude přislíbena 
nějaká výše dotace. Pak musí dotaci následující rok vyúčtovat, musí předložit kopie dokladů. Nesmí tam být 
náklady, které jsou uvedeny v bodě 7.4, to znamená, můžou tam být investice do hmotného majetku, tak 
jsem to pochopil. Ale nerozumím příloze 4.5/4, když si žádá sportovní klub o dotaci, tak už dopředu má 
rozepsat, jaké bude mít náklady na jednotlivé položky, a jakou požaduje dotaci od města a co bude z jeho 
vlastních prostředků. 
Ing. Studnička, PhD. – musíme vycházet z platné legislativy a předpokládám, že jste ještě nedával žádost o 
dotace na rok 2016 k těmto subjektům. Uvidíte sám, že u všech těchto dotačních titulů dochází bohužel 
k nárůstu administrativy, je to určitá byrokratická mašinérie. Je to kritizováno i v jiných městech, ale musíme 
vycházet z tohoto platného zákona, který sleduje účel použití dotace. Druhá věc je, že ta žádost o dotaci je 
taky nějaký plán, proto tam máte plánované náklady, a já předpokládám, že subjekty alespoň nějaký 
rámcový výhled mají a ono to i konvenuje právě s tím, co jste říkal, že je zbytečné třeba tam uvádět, že na 
dotaci není právní nárok.  
 
Přestávka 23:14 – 23:40 hod. 
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P. J. – chtěl bych se zeptat, kdo tento sporný bod, tuto spornou podmínku pro udělení dotace, že nebude 
veden soudní spor, konkrétně, jmenovitě navrhl. 
Ing. Studnička, PhD. – já tady bohužel nemám usnesení ani zápis ze schůze rady, takže kdo přesně byl 
iniciátorem tohoto stanoviska, nevím, ani jestli vzniklo v radě města nebo v pracovní skupině. Nejsem teď 
schopen na to reagovat.  
P. Spilka – hodně dlouho jsem konzultoval toto téma s vedoucí OŠIK, vzali jsme si nějaké vzory a paní 
vedoucí OŠIK to tam zanesla z nějakého vzoru a všichni s tím dle mého názoru souhlasili. 
P. Duník – je možné, že by SK Union dostal vyplacené příspěvky v době, kdy vůči městu měla tato 
organizace neuhrazený dluh?  
Ing. Opa, Ph.D. – pokud máte požadavek na kontrolu čehokoli, kohokoli, tak je při městě kontrolní výbor a 
můžeme to udělat tak, že zadáme úkol kontrolnímu výboru.  
Ing. Studnička, PhD. – pane Duníku zkuste si připravit návrh usnesení, aby návrhová komise mohla 
zaznamenat a mohli jsme o tomto bodu hlasovat. 
P. Duník – Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověření možnosti, zda 
v minulosti SK Union dostala vyplacené příspěvky v době, kdy vůči městu měla tato organizace neuhrazený 
dluh. Je to srozumitelné?  Tak ještě jednou: Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru, aby prověřilo, 
zda je možné, že by SK Union dostala vyplacené příspěvky v době, kdy vůči městu měla tato organizace 
neuhrazený dluh. 
Starosta – mohu se zeptat k tomuto návrhu usnesení, jak byste to chtěl časově specifikovat? Protože dotace 
města se dávají více jak deset let, má kontrolní výbor kontrolovat celých deset let, nebo máte na mysli 
nějaký konkrétní rok, nějaké konkrétní období? 
P. Duník – řekněme pět let zpátky. 
Starosta – v rámci řádného dotačního řízení nebo i mimořádného. 
P. Duník – v rámci řádného dotačního řízení a kolegové doplnili i mimořádného. 
PhDr. Tichá – ještě by tam mělo být, do kdy má být tento úkol splněn, takže nějaký termín ještě pro kontrolní 
výbor. 
P. Duník – dobře, tak do dalšího zasedání zastupitelstva 30. 3. 
Ing. Studnička, PhD. – jsou dány návrhy usnesení pana zastupitele Duníka, takže budeme hlasovat. 
Ing. Rikl – navrhuji usnesení, aby byla vyškrtnuta příloha 4.5/4 a všechny odkazy na tuto přílohu v programu 
dotace na podporu sportu. Hlasovat budeme samozřejmě až po panu Duníkovi. 
Ing. Studnička, PhD. – já se obávám, ono se to takto dá vcelku jednoduše formulovat, ale uvědomme si, že 
to je propojené na zásady, které už jsou schválené a na programy a všimněte si, v přílohách je bod 8., že to 
je rozpočet projektu činnosti v roce 2016 v předepsané položkové skladbě, co po nás požaduje zákon. 
Takže tak, jak tady paní zastupitelka Tichá kritizovala, že nedodržujeme zákonnou normu ČR, tak teď 
bychom šli úplně stejnou cestou. 
 
Návrh usnesení: předloženo p. Duníkem 
ZM ukládá KV, aby prověřil, zda je možné, že by SK Union byly přiznány příspěvky v době, kdy vůči městu 
měla tato organizace neuhrazený dluh za posledních pět let v rámci řádného i mimořádného řízení v termínu 
do 10. 3. 2016. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, p. Spilka, Ing. Rikl – 6, proti: pí Přívozníková, 
Ing. Reisiegelová, Mgr. Chourová, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, PhD., Ing. Opa, Ph.D., p. Kabát, 
Ing. arch. Fialová – 9, zdržel se: p. Hanzl, p. Kužílek, pí Volfová, p. Bařina, Ing. Choura – 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: předloženo PhDr. Tichou 
ZM požaduje po odboru finančním a plánovacím informaci o tom, zda některý ze subjektů, které žádaly  
o dotaci z rozpočtu města v letech 2014 – 2015, neměl dluh (před splatností i po splatnosti) vůči městu. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Ing. Rikl – 5, proti: p. Hanzl, pí Přívozníková,  
Ing. Reisiegelová, p. Kužílek, p. Spilka, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, PhD., Ing. Opa, Ph.D.,  
pí Volfová, p. Kabát, Ing. arch. Fialová, Ing. Choura – 13, zdržel se: Mgr. Chourová, p. Bařina – 2  
Návrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo p. Duníkem 
ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  
1. Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016;    
2. Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016. 
v bodě 7.8 upravit na: poskytovatel nevyhoví žádosti o dotaci, pokud žadatel nemá vyřízené pohledávky 
směrem k městu či subjektům napojeným na rozpočet města. 
V bodě 8.1 prohlášení, že žadatel není dlužníkem města a organizací městem zřízených. 
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Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Ing. Rikl – 5, proti: p. Hanzl, pí Přívozníková, 
Ing. Reisiegelová, Mgr. Chourová, Ing. Pátek, Ing. Opa, Ph.D., pí Volfová, p. Kabát, Ing. arch. Fialová,  
Ing. Choura – 10, zdržel se: p. Spilka, p. Kužílek, Mgr. Skalický, Ing. Studnička, PhD., p. Bařina – 5  
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – protinávrh pana Rikla, který by byl, že ZM vyňalo z programu pro poskytování dotací na podporu 
kultury a zájmové činnosti a programu pro poskytování dotací na podporu sportu přílohu 4.5/4, teď by mělo 
být něco jako včetně návazností v textu. 
Ing. Rikl – stahuji protinávrh usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
4.5 ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  
1. Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016;    
2. Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016. 
Hlasování: pro 15, proti: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník – 4, zdržel se: Ing. Rikl – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.6 Rozpočet 2015 – změna č. 16 
Příjmy rozpočtu 
Veškeré změny jsou v souvislosti s poskytovanými dotacemi, uvádí se do souladu plán a skutečnost na 
základě skutečných nákladů na jednotlivé investiční akce. 
Transfery 
Investiční transfery ze státních fondů (4213) – dotace na zateplení MŠ Rumunská je poskytovaná ze dvou 
zdrojů. 1 část ze SFŽP je ve výši 320,02265 tis. Kč. 
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – dotace na informační techniku bude vyplacena až 
v roce 2016, proto je plánovaná hodnota 0 Kč. 
Dotace na bezbariérový vstup do kulturního domu je beze změn. 
Druhá část dotace na zateplení MŠ Rumunská je ve výši 5 440,38505 tis. Kč. 
Celková hodnota investičních transferů ze státního rozpočtu je 5 965,38505 tis. Kč. 
Investiční přijaté transfery od regionálních rad (4223) – skutečně přiznaná dotace na komunikaci V Prokopě 
je 3 923,07308 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se snižuje o 2 810 tis. Kč, tj. o hodnotu ostatních pozemních komunikací 
(chodníky atd.), na 8 890 tis. Kč.  
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se navyšuje na hodnotu 3 430 tis. Kč o 
přesun 2 810 tis. Kč z par 2212.  
Předškolní zařízení (3111) – celková hodnota se snižuje o 19 500 tis. Kč na 26 155,661 tis. Kč, protože nová 
mateřská škola Sluníčko nebyla realizovaná. Z plánovaných 20 000 tis. Kč je ponecháno 500 tis. Kč na 
projektovou dokumentaci. 19 500 tis. Kč se převádí do rezervy rozpočtu. 
Bytové hospodářství (3612) – celková hodnota par. se zvyšuje o 1 3149,70506 tis. Kč. Tato částka vyplynula 
z vyúčtování vztahů mezi Q – BYT s.r.o. a městem, byla odsouhlasena usnesením ZM č. 7/2015/5.2.3 ze 
dne 4. 11. 2015.  
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 42 539,91613 tis. Kč. 
 
Starosta – požádal o doplnění dvou položek. V části příjmové navýšení dotace Pečovatelské službě, pol. 
4122 – neinvestiční transfery od krajů +127.700,00 Kč. Ve výdajové části par. 3639, pol. 5331 – zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím, a to Technickým službám Čelákovice o částku 
177.915,00 Kč za náklady na realizaci na městském stadionu. Nespecifikovaná rezerva se mění na výši 
42.489,00 tis. Kč. 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
4.6 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 16 rozpočtu města Čelákovic 2015. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Tichý, p. Duník, Ing. Rikl – 4  
Nepřítomna: PhDr. Tichá – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Přestávka 0:35 – 0:47 hod. 
 
 
5. Majetkové záležitosti 
 

5.2.1 Prodej pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/5, k. ú. Čelákovice z vlastnictví města  
Při silnici II/245, ulici Toušeňské, je situována „bloková“ zástavba garáží. Po několik let se s opakovanými 
žádostmi o odprodej pozemků pod garážemi obrací na město Čelákovice vlastníci jednotlivých garáží.  
Po zavedení nového Občanského zákoníku a nového Katastrálního zákona je těmto vlastníkům velmi 
ztíženo nakládání s jejich nemovitostmi (musí při převodech majetku oslovovat přednostně město, jako 
vlastníka pozemku).  
Při provádění jakýchkoliv stavebních činností musí město Čelákovice mít souhlas jednotlivých vlastníků 
garáží i v současné době, neboť se vyjadřují jako vlastníci budov. 
V minulosti byly odprodeje zamítány z důvodu záměru města na vybudování propojovací komunikace, 
chodníků, cyklistické stezky a parkovišť. Tento investiční záměr byl zrealizován. 
V současné době je požadavek na odprodej předložen manželi Š. (st. p. č. 1425/5) a byl projednán na 
poradě vedoucích odborů konané dne 24. 11. 2015 se závěrem „Pozemky neprodávat“, neboť se jedná o 
strategické pozemky u silnice II/245 a v tomto prostoru nejsou dokončeny všechny investiční akce města. 
 
Návrh usnesení:  
5.2.1 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků pod garážemi v lokalitě „V Prokopě u silnice II/245“. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

5.2.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o smlouvě darovací ze dne 27. 8. 2014  
Usnesením Zastupitelstva města č. 29/2014/206 byla schválena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi 
městem Čelákovice a pí R. Š. a p. J. Š. na straně druhé a manželi J. a I. Š. na straně třetí. Tato smlouva 
byla uzavřena dne 27. 8. 2014. Ve smlouvě je v čl. III. odst. 2 uveden pro výmaz zástavního práva termín do 
31. 12. 2015.  
Tento termín není možné dodržet, jelikož pro výmaz zástavního práva je nutné, aby město Čelákovice 
dodalo zpracovanou dokumentaci na revitalizaci lokality Ve Skále, podle které bude možné nechat vyhotovit 
geometrický plán, dle kterého bude výmaz proveden. 
Na termín pro výmaz se váže smluvní pokuta uvedená v čl. IV. odst. 2 smlouvy ve výši 10,00 Kč za každý 
den prodlení. Vzhledem k tomu, že zavinění prodlení je na straně města, je upravováno i toto ustanovení 
smlouvy. 
Zastupitelstvu města je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 1, kterým bude posunut termín pro výmaz 
zástavního práva do 31. 12. 2017 a vazba na smluvní pokuty.  
 
Návrh usnesení:  
5.2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací uzavřené dne 
27. 8. 2014, mezi městem Čelákovice na straně jedné, pí R. Š. a p. J. Š. na straně druhé a manželi J. a I. Š. 
na straně třetí, který nově upravuje článek III. odst. 2 a článek IV. odstavec 2 smlouvy. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

5.2.3 Majetkoprávní záležitostí – Smlouva směnná se společností ČAPA, s.r.o. 
Na podkladě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 19. 5. 2015 mezi městem Čelákovice a společností ČAPA, 
spol. s r.o. bylo zadáno vypracování geometrického plánu na dělení pozemků. Geometrický plán 
vypracovala firma Ing. Zdeněk Belza pod číslem „GP č. 2444-1128/2015 pro k. ú. Čelákovice“. Dle výše 
uvedeného geometrického plánu, pro narovnání vlastnických vztahů v části stavby mostku přes Jiřinský 
potok: 

a. město Čelákovice převede ze svého vlastnictví část pozemku p. č. 3232/3, dle geometrického 

plánu, nově označenou jako p. č. 3232/5, orná půda, o výměře 16m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, do vlastnictví společnosti ČAPA a 

b. společnost ČAPA převede ze svého vlastnictví část z pozemku p. č. 3232/1, dle geometrického 

plánu, nově označenou jako p. č. 3232/6, orná půda, o výměře 16 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic. 

Zveřejnění záměru na úřední desce v období od 25. 11. 2015 do 11. 12. 2015. 
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Tímto převodem bude zejména narovnáno vlastnické právo k pozemkům, na kterých byl městem Čelákovice 
vybudován mostek. 

Dále bylo ve smlouvě o spolupráci, v souvislosti s řešením uložení dešťové kanalizace a zpřístupnění 

pozemků z vlastnictví města Čelákovic dohodnuto darování (dle geometrického plánu 2444-1128/2015) nově 

označených pozemků – p. č. 1923/5, travní porost o výměře 245 m
2 

a p. č. 1923/4, travní porost o výměře 

245m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic. 

Zastupitelům města je předkládána ke schválení smlouva směnná. 
 
Návrh usnesení:  
5.2.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a společností ČAPA, 
spol. s r.o. na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p. č. 3232/5 – orná, o výměře 16 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví společnosti ČAPA, spol. s r.o. a společnost ČAPA, spol. 
s r.o. převede pozemek p. č. 3232/6 – orná půda, o výměře 16 m

2
, pozemek p. č. 1923/5, travní porost o 

výměře 245 m
2 

a p. č. 1923/4, travní porost o výměře 166 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do 

vlastnictví města Čelákovic s tím, že směna bude uskutečněna bez finanční kompenzace. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Duník, Ing. Rikl – 3   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.2.4 Prodej Pártystanu z vlastnictví města 
Odborem školství, informací a kultury byl dne 26. 3. 2015 pořízen pártystan pro pořádání kulturních akcí 
města v ceně 61.800,00 Kč vč. DPH. 
Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto pártystanu nebyl doložen certifikát vyžadovaný příslušnými právními 
předpisy, nedoporučujeme jeho další použití na veřejných akcích Města. 
Záměr na prodej zahradního pártystanu byl schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 30/2015/2.6 ze 
dne 18. 11. 2015 a následně byl zveřejněn na úřední desce v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ode dne 25. 11. 2015 do 11. 12. 2015. 
V příslušné lhůtě se přihlásil jeden uchazeč – firma Demoautoplast, s.r.o. Stankovského 675/40, 250 88 
Čelákovice. 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení kupní smlouvu na prodej zahradního Pártystanu XXL 
PREMIUM.  
 
PhDr. Tichá – proč byl pártystan pořizován, když neměl certifikáty? 
Starosta – původně bylo uváděno, že všechny certifikáty má, dodatečně jsme vyžadovali jejich zaslání, firma 
je nedodala, proto jsme se rozhodli stan dále nepoužívat a nabídli jsme ho k prodeji. 
 
Návrh usnesení:  
5.2.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu na prodej Pártystanu XXL PREMIUM tmavě zeleného AD 
1160 o rozměru 8 x 12m mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a firmou Demoautoplast, s.r.o. 
Stankovského 675/40, 250 88 Čelákovice, jako kupujícím, za cenu 61.800,00 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, Ing. Rikl – 4  
Z důvodu střetu zájmu se vyloučil z hlasování Ing. Opa, Ph.D. 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. Diskuse 
Ing. K. – požádal, aby se na příštím zasedání zastupitelstva začaly projednávat dva důležité body – řešení 
dopravy v klidu v našem městě a adaptace sídel, tj. přizpůsobení se změnám klimatu. 
Ing. Studnička, PhD. – město má zahrnut parkovací dům v ITI investicích a uvažujeme o jeho výstavbě, 
protože jeho vybudování je nevyhnutelné. Ve věci klimatické změny a adaptace sídel se bude konat 16. – 
18. března 2016 konference HABITAT III, které se budu účastnit. 
P. Spilka – zda je nějaké řešení, zda by oddíly TJ Sartak mohli dostat nějaké finance. 
Starosta – nejideálnější je mimosoudní dohoda, aby se odstranil problém s přidělením dotace. Na zasedání 
zastupitelstva 13. 1. 2016 připravím návrh řešení k diskusi. 
P. Spilka – myslíte, že mohu oddílům slíbit finanční prostředky? 
Starosta – to bohužel slíbit nemohu. Na příští zasedání zastupitelstva přijdu s nějakým návrhem řešení. 
P. Spilka – požádal, aby mohlo být ve Zpravodaji města zveřejněno vyjádření Ing. Ryneše ke sporu mezi TJ 
Spartak a městem Čelákovice. 
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Ing. Studnička, PhD. – o zpravodaji rozhoduje redakční rada, která je kolektivním orgánem a já nedokážu 
ovlivnit jejich mínění. Pokud pan Ing. Ryneš článek pošle a rada ho doporučí, tak bude v únorovém čísle 
zpravodaje publikován. 
Ing. R. – požádal starostu o umožnění publikovat ve Zpravodaji města Čelákovic jako předseda TJ Spartak 
Čelákovice. 
Starosta – nikdy jsem nerozhodoval, jaké příspěvky mají nebo nemají být otištěny, od toho je zde Redakční 
rada. Nezlobte se, určitě nebudu dělat výjimku. 
Ing. R. – existuje memorandum, ve kterém je uvedeno, že TJ Spartak daruje nějaké pozemky městu, že 
vyjme z výpůjčky travnatou plochu a převede ji na město, které jste schvalovali. Jak je to s SK Čelákovice? 
Starosta – zastupitelstvo města žádné memorandum neschválilo, nikdy se neodsouhlasilo. 
P. Duník – město uvedlo u Okresního soudu, že do travnaté plochy už zatím investovalo 200 tis. Kč.  
90 tis. Kč bylo fakturováno firmou Teskahor, kde je zbylých 110 tis. Kč? 
Starosta – toto jsem uvedl já, protože jsem si detailní číslo z hlavy nepamatoval. 
P. Duník – jak se město s odstupem času staví k memorandu Mgr. Kubíka, jehož obsahem jsou tvrzení o 
spáchání trestného činu TJ Spartak Čelákovice? Toto memorandum poškodilo dobré jméno TJ Spartak a je 
někdo ochoten se za toto omluvit ve Zpravodaji města Čelákovic? 
Starosta – kde bylo memorandum publikováno? 
P. Duník – to nevím, musím se podívat na zdroj. 
Starosta – nevím, za co se máme omlouvat, ze strany města k publikaci memoranda nedošlo. 
PhDr. Tichá – ve zpravodaji proběhla informace o obsahu memoranda, a to je to, na co zde upozorňuje  
p. Duník. Byly konstatovány některé skutečnosti, které se nepotvrdily, a vedení města by k tomu mělo 
zaujmout stanovisko. 
PhDr. Tichá – byli jsme informováni dopisem o personálních změnách na Městském úřadě a bylo nám 
sděleno, že cílem nové organizační struktury je odstranit komunikační bariéry mezi jednotlivými odbory, 
zjednodušit příliš členitou organizační strukturu a zpřehlednit vykonávanou agendu jak pro občany, tak pro 
výkon státní správy i samosprávy. Jak se tento cíl daří naplnit při fluktuaci úředníků? 
Starosta – domnívám se, že se ho daří naplnit velmi dobře. 
PhDr. Tichá – ve zkušební době odešel pan tajemník, kdo převzal jeho povinnosti a jak to bude s funkcí 
tajemníka nadále? 
Starosta – když není tajemník, přebírá jeho kompetence starosta. Vybrat kvalitního tajemníka není 
jednoduché. 
PhDr. Tichá – největších změn doznal odbor pro občanské záležitosti, proběhlo výběrové řízení na vedoucí 
tohoto odboru? 
Starosta – neproběhlo a ani proběhnout nemuselo. 
PhDr. Tichá – myslím si, že výběrové řízení mělo proběhnout. Kdo zajišťuje výkon přenesené působnosti, co 
se týká zdravotnictví a sociálních věcí? 
Starosta – personalistka MěÚ té doby dávala dotaz na Ministerstvo vnitra. Přišla nám z odboru kontroly  
a dozoru písemná odpověď, že výběrové řízení nemusí být vyhlášeno. Na sociálce jsou dvě pracovnice. 
PhDr. Tichá – jak jsou zajištěny odborné garance po odchodu pana Beneše? 
Starosta – pan Beneš je vázán smlouvou ke společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., spolupráce 
probíhá dál. 
PhDr. Tichá – jaké finanční dopady měly personální změny MěÚ Čelákovice na rozpočet města, co se týče 
odstupných a na doplnění vzdělání úředníků? 
Starosta – na tuto otázku Vám již odpověděl pan tajemník a dotaz beru za zodpovězený.  
P. Duník – jaká byla pořizovací cena osvětlení radnice a zda bude na radnici umístěna stále. 
Starosta – pořizovací náklady stály cca 120 tis. Kč. Část výzdoby se bude sundavat a část tam bude 
umístěná stále. Instalaci budou v následujících letech provádět Technické služby. 
P. Duník – jaké byly pořizovací náklady na kluziště a proč musí být vráceno 20. 12. 2015. Občany mrzí, že 
v době vánočních prázdnin zde nebude, protože by mohlo být maximálně využíváno. 
Starosta – náklady jsou přibližně 300 tis. Kč, je to nejlevnější varianta a bylo to na přání občanů na základě 
ankety.  
P. J. – vznesl dotaz, zda byly tyto aktivity plně hrazeny z rozpočtu města, nebo se využily  
i mimorozpočtové zdroje. 
Starosta – nejprve je nutno ukázat sponzorům, že to funguje. Jeden sponzorský dar se nám podařilo získat a 
ten byl vázán na městský ples. 
 
 
7. Ukončení pořizování 4. změny Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice (dále též 

ÚPnSÚ) 

Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 6/2015/1.6.1 ze dne 9. 9. 2015 pořízení změny č. 4 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na výhradní návrh společnosti ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělská a obchodní a.s., IČ 250 97 989, se sídlem Jiřinská 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, která má 
uhradit veškeré náklady na pořízení změny č. 4. Důvodem pořízení změny č. 4 je změna využití území  
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a pravidel uspořádání území plochy pozemků parc. č. 815/2, 815/3, 815/11, 815/12, 815/14, 815/15, 815/16, 
815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23, 818/5, 818/6, 819, st. 407 k. ú. Sedlčánky, pro záměr kompostárny. 
Dne 22. 9. 2015 byla usnesením Rady města č. 25/2015/4.9 schválena trojstranná smlouva mezi společností 
PRISVICH, s. r. o., Davle jako zhotovitelem, společností ZEMOS AGRO Sedlčánky, jako navrhovatelem a 
městem Čelákovice jako objednatelem. Tato smlouva byla uzavřena dne 22. 10. 2015. 
V návaznosti na výše uvedené bylo zahájeno zpracování Změny č. 4 ÚPnSÚ. Zhotovitel zpracoval Návrh 
zadání Změny č. 4 ÚPnSÚ a jeho projednávání bylo zahájeno rozesláním Návrhu zadání dotčeným orgánům 
a okolním obcím a jeho zveřejněním na úřední desce města Čelákovice dne 9. 11. 2015. Do 9. 12. 2015 
může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a sousední obce pak v příslušné lhůtě mohly vyjádřit 
své připomínky a stanoviska. 
V průběhu pořizování nadále probíhalo intenzivní studium problematiky kompostárny. Problematika byla 
diskutována v komisi pro rozvoj města Rady města Čelákovic a pro podání relevantních informací byli 
osloveni zástupci města Blanska, kde byl obdobný projekt realizován. Při osobní návštěvě Blanska byli 
zástupci města Čelákovic seznámeni s kompletní problematikou realizace tohoto investičního záměru. 
S vedením města diskutovali o zkušenostech s realizací, administrací dotační akce a provozováním 
kompostárny. 
Na základě zjištěných skutečností dospěla Rada města k závěru, že pokračování pořizování změny č. 4 
ÚPnSÚ není vhodné. Svým usnesením č. 32/2015/4.8.1 uložila starostovi uplatnit za město připomínky 
k Návrhu zadání Změny č. 4 ÚPnSÚ Čelákovice v termínu do 4. 12. 2015 a dále svým usnesením č. 
32/2015/4.8.2 doporučila Zastupitelstvu města, aby nepokračovalo v pořízení změny č. 4 ÚPnSÚ 
Čelákovice, týkající se záměru kompostárny, a tento proces ukončilo. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Ing. arch. Fialová – požádala, aby se základní věci a fakta k územnímu plánu zjistily předem, než jsou 
prezentovány veřejnosti. 
PhDr. Tichá – není město zavázáno trojstrannou smlouvou mezi společnostmi Prisvich a Zemos Agro a 
městem Čelákovice? 
Ing. Studnička, PhD. – ze smlouvy nevyplývají žádné sankce a bude vypovězena dodatkem k této smlouvě. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM rozhodlo v souladu s ustanovením  § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), s použitím § 188 odst. 3 stavebního zákona o ukončení pořízení změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru Čelákovice, jejíž pořízení schválilo svým usnesením č. 6/2015/1.6.1 ze dne 9. 9. 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8. Výbory zastupitelstva 
 
8.1 Zápis č. 6/2015 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 6/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 8. 12. 2015. Finanční výbor 
projednal změny rozpočtu č. 13, 14, 15 a 16/2015, Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice, rozpočet 
města na rok 2016 a rozpočtový výhled města na rok 2017 – 2018. 
 
Návrh usnesení:  
8.1 ZM bere na vědomí zápis č. 6/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 8. 12. 2015. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Ing. Rikl – 5   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8.2 Zápis č. 9/2015 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 9/2015 ze dne 11. 11. 2015 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení:  
8.2 ZM bere na vědomí zápis č. 9/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 11. 2015. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, Ing. Rikl – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8.3 Zápis č. 13/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 13/2015 ze dne 14. 11. 2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
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PhDr. Tichá – zda byla v rámci osadního výboru projednávána problematika kompostárny. 
p. Kabát – ano, záležitost byla projednávána a nebyly dány žádné podněty. 
 
Návrh usnesení:  
8.3 ZM bere na vědomí zápis č. 13/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 14. 11. 2015. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Kabát – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9. Různé 
 
9.1 MAS Střední Polabí 
Zastupitelstvu je předkládán přehled o činnosti MAS - Střední Polabí za 3Q/2015 formou zápisů z výboru 
MAS a dále Zpráva o činnosti za rok 2014. 
 
Ing. Studnička, PhD. – dotaz na p. Tichého, zda brandýští baráčníci ukončili činnost v MAS - Střední 
Polabí? 
P. Tichý – nemohu to na 100% potvrdit. 
Ing. Studnička, PhD. – bylo jimi řečeno, že 1.000,00 Kč jsou zbytečně vynaložené peněžní prostředky, že 
ukončí členství a v jednom zápise se objevilo, že by jim byl tento členský příspěvek odpuštěn. To není 
šťastné řešení. 
P. Tichý – o tomto jsme jednali a nepřinášíme žádné ujednání o lecjakém spolku. 
Starosta – potvrdím slova p. Tichého, na výboru se o tomto jednalo a přijmout člena bez příspěvku by 
nebylo dobré. 
Ing. Studnička, PhD. – Brandýsu n. L. - St. B. bude vystavena 1. část faktury na částku 5,00 Kč. Do konce 
roku bude druhá faktura na dalších 5,00 Kč na obyvatele, aby příspěvek na obyvatele byl shodně pro 
všechny obce 10,00 Kč? 
P. Tichý – faktura se rozdělila na dvě části. 
Starosta – Brandýs n. L. – St. Bol. má schválenu částku 5,00 Kč na obyvatele a prozatím zastupitelstvem 
nebylo schváleno zvýšení na 10,00 Kč na obyvatele. 
Ing. arch. Fialová – umíme z MAS vystoupit, za jakých podmínek a co by to pro nás znamenalo? 
Starosta – vystoupit z MAS možné je, ale nemusí nás nikde jinde v MAS chtít vzít. 
 
Návrh usnesení:  
9.1 ZM se seznámilo se Zprávou o činnosti MAS - Střední Polabí za rok 2014 a s přehledem činnosti Výboru 
MAS Střední Polabí za 3. čtvrtletí 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno ve 02:28 hod. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 16. a 17. 12. 2015 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Aleš Kužílek 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města je na www.tv-port.cz 


